СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Број 9
27.09.2021 година

Службен гласник на општина Делчево
Излегува по потреба

Уредува
Одделение за правни и општи работи

Септември,2021

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002)
и член 42 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Делчево ( „Сл.гласник на Општина Делчево“
бр.15/2013, 2/2019 и 1/2021), Градоначалникот на Општина Делчево, на ден 27.09.2021 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ АКТИ ОД 56.СЕДНИЦА
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Да се објават во „Сл.гласник на општина Делчево“, актите што Советот на Општина Делчево
ги донесе на 56.седница, којашто се одржа на ден 24.09.2021 година и тоа:
1. Заклучок за усвојување на Извештај за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на
патиштата на подрачјето на општина Делчево;
2. Заклучок за усвојување на Годишен план за вработување на ЈКП „Брегалница“-Делчево за
2022 година;
3. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работата на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за
учебната 2020-2021 година;
4. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за
учебната 2021-2022 година;
5. Одлука за приоритетен проект „Набавка на лед диодни светилки во Општина Делчево во
рамки на грантот од Проектот за подобрување на општинските услуги финансирани со заем
од Меѓународната банка за обнова и развој (Светска Банка), Компонента В:Грантови за
успешност;
6. Одлука за проширување на средства на Буџетот на Општина Делчево за 2021 година;
7. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работата на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево
за воспитната 2020-2021 година;
8. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево
за воспитната 2021-2022 година ;
9. Одлука за давање согласност на изменување и дополнување на Статутот на ОЈУДГ „Весели
Цветови“-Делчево;
10. Одлука за согласност за утврдување на работното време на установата за објект 3 во село
Разловци;
11. Заклучок за усвојување на Извештајот за спроведување на Функционалната анализа во ОЈУДГ
„Весели Цветови“-Делчево;
12. Одлука за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на ОЈУДГ „Весели
Цветови“-Делчево;
13. Одлука за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места на ОЈУДГ
„Весели Цветови“-Делчево;
14. Одлука за давање согласност за користење на средства од сметка блок дотација од

Програма Н2 и Програма Н1;
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 08- 1960 /1
27.09.2021 година
Делчево

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Горан Трајковски,с..р.

1.
Врз основа на член 25 од Законот за полицијаЗаконот за полиција (Службен весник на Република
Македонија“ бр.114/06), Законот за дополнување наЗаконот за полиција(,,Службен весник на
Република Македонија“ бр.6/09), Законот за изменување и дополнување на Законот за полиција
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр.145/12),Законот за изменување и дополнување на
Законот за полиција (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.41/14), Законот за изменување
и дополнување на Законот за полиција (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.33/15)и
Одлуката на Уставниот, суд на Република Македонија (,,Службен весник на Република Македонија“
број 148/08), како и член 36 став 1 т.13 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 56.редовна седница, одржана на 24.09.2021
година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештајот за јавната безбедност
и безбедноста на сообраќајот на патиштата
на подрачјето на општина Делчево
1. Се усвојува Извештајот за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на
подрачјето на општина Делчево, поднесен од страна на командирот на Полициската
станица од општа надлежност-Делчево бр.22.28.11.1-1626/1 од 26.08.2021 година.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. Гласник на
општина Делчево“.
3. Заклучокот со Извештајот да се достави до:
- Министерот за внатрешни работи на РСМ;
- Народниот правобранител на РСМ.

Број 09- 1939/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

24.09.2021 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

2. Врз основа на член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Сл.весник на РМ“
бр.27/2014, 199/2014 и 27/2016), член 32 од Законот за административни службеници („Сл.весник
на РМ“ бр.27/2014, 199/2014 и 11/2018), како и член 36 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево,на својата 56. редовна седница,
одржана на ден 24.09.2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот план за вработување
на ЈКП „Брегалница“-Делчево за 2022 година
1.Се усвојува Годишниот план за вработување на ЈКП „Брегалница“-Делчево за 2022 година
бр.0403-293/1 од 27.08.2021 година.
2.Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-1940/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

24 .09.2021 година

Претседател,

Делчево

Драган Mаневски,с.р.

3. Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на

РМ„ бр.5/2002) и член 22 став 1 точка 34 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на
Општина Делчево“ бр.15/2013,2/2019 и 1/2021 ), Советот на Општина Делчево, на својата
56.редовна седница, одржана на ден 24.09.2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот извштај за работа на
СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за учебната 2020/2021
1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за учебната
2020/2021 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на Општина Делчево“.
Број 09- 1941/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

24.09.2021 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

4. Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ„ бр.5/2002) и член 22 став 1 точка 34 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на
Општина Делчево“ бр.15/2013,2/2019 и 1/2021 ), Советот на Општина Делчево, на својата
56.редовна седница, одржана на ден 24.09. 2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишната Програма за воспитно-образовната
работа на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за учебната 2021/2022
1. Се усвојува Годишната Програма за воспитно-образовната работа на СОУ
„М.М.Брицо“-Делчево за учебната 2021/2022 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на Општина Делчево“.
Број 09- 1942/1
24.09.2021 год.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,

Делчево
Драган Маневски,с.р.
5. Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник
на РМ” бр.5/02), а во согласност со во рамки на грантот од Проектот за подобрување на
општинските услуги финансирани со заем од Меѓународната банка за обнова и развој
(Светска банка), Советот на општина Делчево, на својата 56. седница одржана на ден
24.09.2021 година, донесе
ОДЛУKА
За приоритетен проект : „ Набавка и поставување на лед диодни светилки во општина
Делчево во рамки на грантот од Проектот за подобрување на општинските услуги
финансирани со заем од Меѓународната банка за обнова и развој (Светска банка),
Компонента В: Грантови за успешност
Член 1
Со оваа Одлука се дава поддршка и согласност на општина Делчево за средства
обезбедени во рамки на грантот од Проектот за подобрување на општинските услуги
финансирани со заем од Меѓународната банка за обнова и развој (Светска банка),
Компонента В: Грантови за успешност да се наменат и искористат за проектот „Набавка и
поставување на лед диодни светилки“.
Член 2
Проектот „„Набавка и поставување на лед диодни светилки“, општина Делчево ќе се
имплементира преку Проектот за подобрување на општинските услуги финансирани со грант
од Меѓународната банка за обнова и развој (Светска банка), Компонента В: Грантови за
успешност во рамки на Министерството за финансии.

Член 3
Износот на Грантот за успешност е во зависност од вредноста на успешно
реализираните под-заеми за имплементација на проектот: „Подобрување на јавните
општински услуги во општина Делчево-“,-Изградба на станбена улица бр.3 од СТ.0+237.00
ДО СТ. 0+606.33“-MSIP2-NCB-036-21 кој е во висина од 7,493,900 , 60 мкд од кои 5.266.748
мкд се средства од Меѓународната банка за обнова и развој (Светска банка),а остатокот од
буџетот на општина Делчево.
Член 4
Вкупната проектна вредност на проектот e 1422021.90 со вклучен ДДВ, Грант
средства кои се обезбедени од Компонента В: Грантови за успешност се во висина од
1422021.90 мкд.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Делчево.
Бр.09-1943/1
24.09.2021 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски,с.р.

6.
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ“бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за буџетите 9„Сл.весник на РМ“ бр.64/2005,
04/2008, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12 и 167/16), Советот на Општина Делчево, на
својата 56.редовна седница, одржана на 24.09.2021 година, донесе
ОДЛУКА
За проширување на средствата на
Буџетот на Општина Делчево за 2021 година
Член 1
Со оваа одлука се врши проширување на средствата на Буџетот на општина Делчево за 2021
година, на следниот начин:
Потпрограма
Потставка

Самофинанс.

Се зголемуваат приходите на следните потставки
А00 СОВЕТ НА ОПШТИНА
725939 Останати неданочни приходи

Дотации

Донации

Кредити

0

0

0

172.676

0

0

0

1 72.676

И се распоредуваат на следните расходни потставки:
0

0

WA0 ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ

486120 Купување на камиони

0

0

172.676

0

Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“ .

Број 09-1944/1
24.09.2021 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски, с.р.

7. Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ„
бр.5/2002) и член 22 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина
Делчево“), Советот на Општина Делчево, на својата 56.редовна седница, одржана на ден
24.09. 2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот извештај за работа на
ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за воспитната 2020/2021
1. Се усвојува Годишниот извешта за работа на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за
воспитна 2020/2021 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на Општина Делчево“.
Број 09- 1945/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

24.09.2021 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

8. Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ„ бр.5/2002) и член 22 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на
Општина Делчево“ 13/2015, 2/2019 и 1/2021), Советот на Општина Делчево, на својата
56.редовна седница, одржана на ден 24.09. 2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишната програма за работа на
ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за учебната 2021/2022

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за
учебната 2021/2022 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на Општина Делчево“.
Број 09- 1946/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

24.09.2021 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

9. Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и
член 22 точка 30 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“
бр.15/2013, 2/2019 i 1/2021), Советот на Општина Делчево, на 56.седница, одржана на ден
24.09.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на Статутот на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево дава согласност на Статутот на ОЈУДГ „Весели Цветови“ Делчево, донесен од страна на Управниот одбор на ОЈУДГ „Весели Цветови“ на ден
10.09.2021 година и Одлука за изменување и дополнување на Статутот на ОЈУДГ „Весели
Цветови“ бр.0202-107/6 од 10.09.2021 година.
Член 2
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-1947/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

24.09. 2021 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

10.Врз основа на член 67 став 6 од Законот за заштита на децата-Консолидиран текст јуни
2020 и член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), и Барање
бр.0302-37/5 од 15.09.2021 година, Советот на Општина Делчево на својата 56.редовна
седница одржана на 24.09.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност за утврдување напочетокот и завршетокот на работното време
во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево дава согласност за утврдување на почетокот и завршетокот на
работното време во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево и тоа:
-За објект бр.3, во с. Разловци во кој се остварува Програма за целодневен престој на деца,
се утврдува работното време од 05:00 до 18:00 часот.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09- 1948/1
24.09.2021 год.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,

Делчево
Драган Маневски,с.р.
11.
Врз основа на член 17 став 7 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен
весник на Република Македонија“ бр.27/14,199/14,27/16,35/18,198/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.143/19 и 14/20),член 36 став 1 точка 15, a во врска со
член 57 став 4 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Република Македонија
бр.5/02) член 78 став 1 а во врска со член 22 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Делчево
(Службен гласник на Општина Делчево бр.15/2013,2/2019 и 1/2021) , Советот на Општина
Делчево на 56. седница , одржана на ден 24.09.2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Извештај за спроведена функционална анализа
на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево
Член 1
Се усвојува Извештајот за спроведена функционална анализа на Општинската јавна

установа за деца детска градинка „Весели Цветови“-Делчево, со архивски број 0102-57/2 од
25.08.2021 година.
Член 2
Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во “Службен
гласник на Општина Делчево“.
Бр.09- 1949 /1
24.09.2021година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател
Драган Маневски,с.р.

12. Врз основа на член 116 став 1 алинеја 8 од Законот за заштита на децата ( „Сл.весник на
РМ“ бр 23/2013, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18,
198/18 и 104/19),член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002)
член 22 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“
бр.15/2013), Советот на Општина Делчево, на својата 56.редовна седница, одржана на ден
24.09.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација
на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево дава согласност на Правилникот за внатрешна организација
на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево бр.0101-108/1 од 10.07.2021 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09- 1950/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

24.09.2021 год.

Претседател,

Делчево

Драган Mаневски,с.р.

13. Врз основа на член 116 став 1 алинеја 8 од Законот за заштита на децата ( „Сл.весник на
РМ“ бр 23/2013, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18,
198/18 и 104/19),член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002)
член 22 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“
бр.15/2013, 2/2019 I 1/2021), Советот на Општина Делчево, на својата 56.редовна седница,
одржана на 24.09.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места
во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево дава согласност на Правилникот за систематизација на
работните места во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево бр.0101-109/1 од 10.09.2021 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09-1951/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

24.09.2021 год.

Претседател,

Делчево

Драган Mаневски,с.р.

14.
Врз основа на член 22-а од Законот за дополнување на Законот за финансирање на
единиците на локална самоуправа („Сл.весник на Република Северна Македонија“ бр.77 од
06.04.2021 година) и член 36 од Законот за локалона самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 56.редовна седница, одржана на
24.09.2021 година, донесе
ОДЛУКА
За давање согласност за користење на средства од сметка блок дотација
од Програма Н2 и Програма Н1
Член 1
Советот на Општина Делчево дава согласност од вишкот на приходи на сметката за
блок дотација од Буџетот на Република Северна Македонија со број 720014032093014 кој на
крајот на фискалната 2020 година е во износ од 16.263.088,00 денари да се користат на

следниот начин:
-3.000.000,00 денари од салдото на Програмата Н2 коешто изнесува 7.344.017,00
денари да се користат во Програмата Н1 за исплата на судска пресуда за повреда на еден
ученик од ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, како и заостанати неплатени фактури
поради блокада на сметката на училиштето.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 09-1952/1
24.09.2021 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски,с.р.

СОДРЖИНА
-Решение за објавување акти од 56.седница бр.08-1960/1 од 27.09.2021 година
АКТИ ОД 56.СЕДНИЦА НА СОВЕТ
1. Заклучок за усвојување на Извештај за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на
патиштата на подрачјето на општина Делчево;
2. Заклучок за усвојување на Годишен план за вработување на ЈКП „Брегалница“-Делчево за
2022 година;
3. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работата на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за
учебната 2020-2021 година;
4. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за
учебната 2021-2022 година;
5. Одлука за приоритетен проект „Набавка на лед диодни светилки во Општина Делчево во
рамки на грантот од Проектот за подобрување на општинските услуги финансирани со заем
од Меѓународната банка за обнова и развој (Светска Банка), Компонента В:Грантови за
успешност;
6. Одлука за проширување на средства на Буџетот на Општина Делчево за 2021 година;
7. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работата на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево
за воспитната 2020-2021 година;
8. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево
за воспитната 2021-2022 година ;
9. Одлука за давање согласност на изменување и дополнување на Статутот на ОЈУДГ „Весели
Цветови“-Делчево;
10. Одлука за согласност за утврдување на работното време на установата за објект 3 во село
Разловци;
11. Заклучок за усвојување на Извештајот за спроведување на Функционалната анализа во ОЈУДГ
„Весели Цветови“-Делчево;
12. Одлука за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на ОЈУДГ „Весели
Цветови“-Делчево;
13. Одлука за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места на ОЈУДГ
„Весели Цветови“-Делчево;
14. Одлука за давање согласност за користење на средства од сметка блок дотација од

Програма Н2 и Програма Н1;

ДРУГО
-Решение за формирање на Институционална работна група на ниво на Општина Делчево во
ракмкина РОМАКТЕД Програма фаза2 и на Европската унија/Совет на Европа „Промовирање
на добро управување и зајакнување на Ромите на локално ниво“

